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TESLİMİYET KAHRAMANI  

ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 

Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-Ensâriyye el-Hazreciyye 

Babası Milhân b. Halid’dir. 

Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî’dir. Neccar oğullarındandır. 

Meşhur sahabî Enes b. Mâlik’in annesidir. 

Künyesi Ümmü Süleym’dir. 

Nesebi Hazrec kabilesinin bir kolu olan Neccâroğulları’na dayanmaktadır.  

İslamiyeti Kabulü 

Ümmü Süleym’in, Resûl-i Ekrem henüz Mekke’de iken Ensar’dan ilk müslüman olanlarla 

birlikte İslamiyet’i kabul etti. Oğlu Enes’i küçük yaşta İslamiyet’e göre yetiştirmeye başladı.  

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiği günlerde Ümmü Süleym oğlu Enes’i alıp onun 

yanına götürdü; Enes’in akıllı bir çocuk olduğunu belirterek onu kendisinin hizmetine vermek 

istediğini söyledi. Enes o günden itibaren Resûlullah’ın vefatına kadar on yıl kendisine hizmet 

etti. 

Evlilikleri 

Câhiliye döneminde Mâlik b. Nadr ile evlendi, bu evlilikten Enes b. Mâlik doğdu. Küçük 

Enes’e kelime-i tevhidi öğretmesine çok kızan kocası Mâlik b. Nadr Medine’yi terkedip 

Suriye’ye gitti ve düşmanlarından biri tarafından öldürüldü. 

Ebu Talha el-Ensârî dul kalan Ümmü Süleym’e evlenme teklif etti. Ümmü Süleym, onun 

putlara tapmaktan vazgeçip İslâmiyet’i kabul ettiği takdirde mehir almadan kendisiyle 

evleneceğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Talha müslüman oldu ve Ümmü Süleym ile evlendi. 

Bu evlilikten Ebu Umeyr ve Abdullah adlarındaki çocukları doğdu.  

Resûlullah’ın Sık Sık Ziyaret Ettiği Aile 

Resûl-i Ekrem, annesi de Medineli olduğu için Ebu Talha’ya dayı diye iltifat eder, zaman 

zaman onun evine gider, Ümmü Süleym’in hazırladığı yemeği yer ve orada öğle uykusuna 

(kaylûle) yatardı.  

Gerek Ümmü Süleym gerekse kız kardeşi Ümmü Harâm, Resûlullah’ın süt veya soy 

bakımından teyzeleri oldukları için (Nevevî, XVI, 10) Hz. Peygamber onların evinde kaylûle 

yapmakta sakınca görmezdi. Resûl-i Ekrem’e niçin sadece Ümmü Süleym’in evinde istirahat 

ettiği sorulduğunda onun kardeşi Harâm b. Milhân’ın İslam uğrunda şehid olmasından dolayı 

kendisine acıdığını söylerdi.  

Bir defasında Ümmü Süleym, Resûlullah kaylûle yapacağı sırada altına deriden bir döşek 

serdi. Sıcağın ve derinin etkisiyle onun terlediğini görünce yüzündeki iri ter tanelerini bir 

şişeye doldurmaya başladı. O esnada uyanan ve ona ne yaptığını soran Resûl-i Ekrem’e 

kendisinden çıkan bereketleri topladığını ve onları güzel koku şişesine koyacağını söyledi.  

Yine evinde bulunduğu bir gün Hz. Peygamber duvarda asılı su kırbasına ağzını dayayıp su 

içtikten sonra Ümmü Süleym kırbanın ağzını kesip sakladı.  
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Resûl-i Ekrem hac görevini ifa ettiği esnada tıraş olunca başının sol tarafından kesilen saçları 

Ebu Talha’ya verdi, Ümmü Süleym de bu saçların bir kısmını muhafaza etti. 

Yemek Daveti 

Bir gün Ebu Talha, Enes’i Hz. Peygamber’e göndererek onu yemeğe davet etti. Resûlullah 

ehl-i Suffe’den yetmiş veya seksen kadar sahâbîyi de yanına alıp Ebu Talha’nın evine gitti. 

Evde birkaç kişiye yetecek kadar yemek bulunduğundan Ebu Talha telaşlandı. Fakat Ümmü 

Süleym Resûlullah varken telaşlanmaya gerek olmadığını söyledi. Resûl-i Ekrem yemeğin 

bereketlenmesi için dua edip sahâbîleri onar kişilik gruplar halinde sofraya oturtunca hepsinin 

karnı doydu. (Buhârî, Menâkıb, 25).  

Yiğit Hanım 

Ümmü Süleym cesur bir kadındı. Uhud Gazvesi’nde yaralıları tedavi etmiş, su dağıtmıştır. 

Hayber Gazvesi’ne de iştirak etmiştir.  

Huneyn Gazvesi’ne gebe olduğu halde beline bir hançer sokarak katılmıştı. Bu durum Ebu 

Talha’dan öğrenen Resûl-i Ekrem ona hançerle ne yapacağını sorduğunda bir müşrikle karşı 

karşıya geldiğinde hançerle onun karnını deşeceğini söylemiştir.  

Ümmü Süleym diğer hanımların Resûlullah’a sormaya cesaret edemediği bazı konuları sorup 

öğrenirdi. Bir defasında Hz. Peygamber’e gelerek ihtilâm olan kadının erkekler gibi yıkanıp 

yıkanmayacağını sormuş, Resûl-i Ekrem de, “Suyu gördüğü zaman yıkanmalıdır” cevabını 

vermiştir. 

Çocukları Ebu Umeyr hastalanmıştı. Bu hastalıktan kurtulamayarak çocuk öldü. Öldüğünden 

henüz haberi olmayan kocası Ebu Talha çocuğun durumunu sorunca Ümmü Süleym onun 

eskisinden daha sakin durduğunu söyledi. Ardından süslenip güzel kokular sürünerek 

kocasının yanına geldi. O gece beraber oldular. Sabah olunca Ümmü Süleym kocasına 

“Birinden ödünç bir şey alan kimse aldığı şey geri istenince onu vermeyip yanında 

alıkoyabilir mi?” diye sordu. Ebu Talha da mutlaka geri vermesi gerektiğini belirtti. Bunun 

üzerine Ümmü Süleym, Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine ödünç verdiği çocuklarını geri aldığını 

ve onu defnetmesi gerektiğini bildirdi. Karısının bu tutumuna öfkelenen Ebu Talha 

yaptıklarını Resûl-i Ekrem’e anlattı. Efendimiz gecelerinin mübarek olması için onlara dua 

etti. O gece hamile kalan Ümmü Süleym doğan çocuğunu oğlu Enes ile Hz. Peygamber’e 

gönderdi, Resûl-i Ekrem de çocuğa “tahnîk” yaparak ona Abdullah adını verdi. Resûlullah’ın 

duasının bereketi Abdullah’ın dokuz tane çocuğu oldu. Hepsi Ensar’ın alimlerinden oldular. 

Vefatı 

Hz. Peygamber, pek çok vesileyle kendisine dua ettiği Ümmü Süleym’i rüyasında cennette 

gördüğünü haber vermiştir (Buhârî, “Feżâ’ilü’ś-śaĥâbe”, 6). Ümmü Süleym’in hangi tarihte 

vefat ettiği bilinmemekle beraber Hz. Osman’ın hilâfet yıllarında (644-656) öldüğü 

anlaşılmaktadır.  

Resûl-i Ekrem’den on dört hadis rivayet etmiş 

Cennette Ayak Sesi 

ثَ َنا َحَسن   -1 ثَ َنا ََحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  ،َحدَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ  ،َعْن ثَاِبٍت اْلبُ َناِني  ،َحدَّ
َوِهَي ُأمُّ أََنِس  ،َهِذِه الرَُّمْيَصاُء بِْنُت ِمْلَحانَ  :َفِقيلَ  ؟َما َهِذِه اْلَخَشَفةَ  :َدَخْلُت اْلَجنََّة َفَسِمْعُت َخَشَفًة فَ ُقْلتُ  » :َوَسلَّمَ 

 .« ْبِن َماِلكٍ 
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Enes b. Mâlik’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Cennete 

girdiğimde (önümde) bir ses işittim. Dedim ki: ‘Bu ses nedir?’ ‘Enes b. Mâlik’in annesi 

Rumeysâ bint Milhân’dır.” (Müsned, III, 239; Müslim, Fedâilu’s-sahâbe, 105) (Tercüme, 

XIX, 180) 

Enes Hizmetçiniz 

ثَ َنا َعْبُد اللَّهِ  -2 ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ  ،َحدََّثِِن َأِب  ،َحدَّ ثَ َنا ُشْعَبةُ  ،َحدَّ ْعُت قَ َتاَدَة ُُيَديثُ  :َوَحجَّاج  َحدََّثِِن ُشْعَبُة قَالَ . َحدَّ  ،َسَِ
فَ َقاَل صلى اهلل عليه  :قَالَ  ،أََنٌس َخاِدُمَك ادُْع اللََّه َلهُ  !يَا َرُسوَل اللَّهِ  :َعْن ُأمِّ ُسَلْيٍم أَن ََّها قَاَلتْ  ،َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 

 . «اللَُّهمَّ َأْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدُه َوبَاِرْك َلُه ِفيَما َأْعطَْيَتُه »  :وسلم

 .َأْخبَ َرِنى بَ ْعُض َوَلِدى أَنَُّه َقْد ُدِفَن ِمْن َوَلِدى َوَوَلِد َوَلِدى َأْكثَ ُر ِمْن ِماَئةٍ  :فَ َقاَل أََنسٌ  :قَالَ  :َحِديِثهِ  قَاَل َحجَّاج  ِف 
Enes b. Mâlik anlatıyor: Ümmü Süleym: “Ey Allah’ın Resûlü! Hizmetçin Enes için dua et, 

dedi. Resûlullah (s.a.) şöyle dua etti: “Allahım! Ona bolca mal ve çocuk ver ve bunları ona 

bereketli kıl.” Çocuklarımdan birinin bana söylediğine göre oğullarımdan ve torunlarımdan 

yüzden fazla kişi gömülmüştür. [Sahih] (Müsned, VI, 430. Ayrıca bk. Buhârî, 6379; Müslim, 

2480; Tirmizî, 3829) (Tercüme, XVIII, 624) 

Resûlullah’ın Su İçtiği Tulum 

ثَ َنا َعْبُد اللَّهِ  -3 ثَ َنا أَبُو َكاِملٍ  ،َحدََّثِِن َأِب  ،َحدَّ ثَ َنا ُزَهي ْر   ،َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَكرمِِي اْلََْزرِىُّ َعِن اْلبَ رَاِء اْبِن بِْنِت أََنسٍ  ،َحدَّ َعْن  ،َحدَّ
َها قَائِماً  ،َدَخَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َوِفى اْلبَ ْيِت ِقْربٌَة ُمَعلََّقةٌ  :َعْن أُميِه قَاَلتْ  ،أََنسٍ  فَ َقَطْعُت  ،َفَشِرَب ِمن ْ

 .فَاَها َوِإنَُّه َلِعْنِدى
Enes (r.a.) annesinden bildiriyor: Resûlullah (s.a.) yanıma geldiğinde asılı olan su tulumundan 

ayakta içti. Bunun üzerine ağzını koyup içtiği yei (hatıra olsun diye) kesip aldım. Tulumun o 

kısmı hala bende duruyor. [Sahih] (Müsned, VI, 431) (Tercüme, XIII, 205) 

Ölüye Ağlamamak 

ثَ َنا  -4 ثَ َنا أَيُّوُب، َعْن ُُمَمٍَّد،َحدََّثِِن أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهرَاِنُّ، َحدَّ َنا َرُسوُل اهلِل َصلَّى : َعْن أُمِّ َعِطيََّة، قَاَلتْ  ََحَّاد ، َحدَّ َأَخَذ َعَلي ْ
َعةِ اهلُل َعلَ  َرَة، اْمَرأَُة ُأمُّ ُسَلْيٍم، َوُأمُّ اْلَعََلِء، وَ : َأَّلَّ نَ ُنوَح، َفَما َوَفْت ِمنَّا اْمَرَأٌة ِإَّلَّ َخْمسٌ  ْيِه َوَسلََّم َمَع اْلبَ ي ْ ابْ َنُة أَِبي َسب ْ

َرَة، َواْمَرَأُة ُمَعاذٍ   ُمَعاٍذ، َأْو ابْ َنُة أَِبي َسب ْ
Ümmü Atiyye’den (r.anha) rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: Resûlullah (s.a.) bizden 

bey'at alırken ölülerin arkasından ağlamamamız üzerine söz aldı. Ama beş kadından başka 

bizden hiç bir kadın sözünde durmadı. (Bu beş kadın): Ümmü Süleym, Ümmü’1-Alâ’, 

Muâz’ın karısı Bint Ebî Sebre yahut Binti Ebî Sebra ile Muâz’ın karısı. (Müsned, VI, 408; 

Müslim, Cenaiz, 31) 

Çocuğu Ölenlere Müjde 

ثَ َنا يَ ْعَلى َوُُمَمَّد  قَالَ  ،َحدََّثِِن َأِب  ،َنا َعْبُد اللَّهِ َحدَّث َ  -5 ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكيمٍ  :َحدَّ َعْن أُمي ُسَلْيٍم  ،َعْن َعْمرٍو األَْنَصارِىي  ،َحدَّ
َما ِمْن »  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلمقَاَلْت  -َأْخبَ َرْتُه  :قَاَل ُُمَمَّد   ،َوِهَى أُمُّ أََنِس ْبِن َماِلكٍ  -بِْنِت ِمْلَحاَن 
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ُلُغوا اْلِحْنَث ِإَّلَّ َأْدَخَلُهَما اللَُّه اْلَجنََّة ِبَفْضِل رَ  يَا  :ِقيلَ  ،قَاَلَها َثَلَثاً . «ْْحَمِتِه ُمْسِلَمْيِن يَُموُت َلُهَما َثَلَثَُة َأْوََّلٍد َلْم يَ ب ْ
 .«َواثْ َناِن »  :قَالَ  ؟َرُسوَل اللَِّه َواثْ َنانِ 

Enes b. Mâlik’in annesi Ümmü Süleym bint Milhân der ki: Resûlullah (s.a.) üç defa şöyle 

buyurdu: “Müslüman bir çiftin henüz buluğa ermemiş üç çocuğu öldüğü zaman Allah onlara 

rahmetinden dolayı anne babasını da cennete sokar”. Ey Allah’ın Resûlü! Ya iki çocuk 

olursa? Denilince, Allah Resûlü (s.a.): “İki çocuk için de aynı durum geçerlidir” buyurdu. 

[Sahih] (Müsned, VI, 431) (Tercüme, XVI, 73) 

Resûlullah’ın Terini Topluyor 

ثَ َنا َعْبُد اللَّهِ  -6 ثَ َنا َعفَّاُن قَالَ  ،َحدََّثِِن َأِب  ،َحدَّ ثَ َنا ُوَهْيب  قَالَ  :َحدَّ ثَ َنا أَيُّوبُ  :َحدَّ َعْن أََنِس ْبِن  ،َعْن َأِب ِقالَبَةَ  ،َحدَّ
وََكاَن   ،فَ َتْبُسُط َلُه نَِطعًا فَ َيِقيُل ِعْنَدَها ،َعِن النَِّبىِّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن يَْأتِيَها فَ َيِقيُل ِعْنَدَها ،َعْن ُأمِّ ُسَلْيمٍ  ،َماِلكٍ 

 .وََكاَن ُيَصلِّى َعَلى اْلُخْمَرةِ  :قَاَلتْ . فَ َتْجَمُع َعَرَقُه فَ َتْجَعُلُه ِفى الطِّيِب َواْلَقَوارِيرِ  ،َكِثيَر اْلَعَرقِ 
Ümmü Süleym bildiriyor: Resûlullah (s.a.) gündüz vakti evime gelip dinlenirdi. Ben de 

uzanması için altına deriden bir döşek sererdim. Hz. Peygamber (s.a.) çok terleyen biriydi. 

Ben de döşekte kalan terini toplar, kokularıma karıştırır, şişelere doldururdum. [Sahih] 

(Müsned, VI, 376. Ayrıca bk. Müslim, VII, 82) (Tercüme, XVIII, 372) 

Bu Hançer Ne Ümmü Süleym 

ثَ َنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن، َأْخبَ َرنَا ََحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، -7 ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة، َحدَّ َعْن أََنٍس، َأنَّ أُمَّ ُسَلْيٍم  َعْن ثَاِبٍت، َحدَّ
يَا َرُسوَل اهلِل، َهِذِه أُمُّ ُسَلْيٍم َمَعَها ِخْنَجٌر، فَ َقاَل : اتََّخَذْت يَ ْوَم ُْحنَ ْيٍن ِخْنَجًرا، َفَكاَن َمَعَها، فَ َرآَها أَبُو َطْلَحَة، فَ َقالَ 

َدنَا ِمنِّي َأَْحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن، بَ َقْرُت بِِه : اتََّخْذتُُه ِإنْ : قَاَلتْ « ْلِخْنَجُر؟َما َهَذا ا»: َلَها َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
يَا َرُسوَل اهلِل، اقْ ُتْل َمْن بَ ْعَدنَا ِمَن الطَُّلَقاِء انْ َهَزُموا : َبْطَنُه، َفَجَعَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحُك، قَاَلتْ 

  » يَا ُأمَّ ُسَلْيٍم، ِإنَّ اهلَل َقْد َكَفى َوَأْْحَسنَ »: ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِبكَ 
Enes’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Ümmü Süleym, Huneyn harbinde bir hançer edinmişti. 

Onu (kocası) Ebu Talha görünce: Yâ Resûlallah! Şu Ümmü Süleym’dir; yanında hançer var! 

dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.) ona: “Bu hançer ne?” diye sordu. Ümmü Süleym: Onu 

yanıma aldım. Çünkü eğer müşriklerden biri bana yaklaşırsa onunla karnını deşeceğim! 

cevabını verdi. Resûlullah (s.a.) gülmeye başladı. Ümmü Süleym: Yâ Resûlallah! Tulekâdan 

(Mekke’nin Fethinde Müslüman) olan ve savaşta bizi bırakıp kaçanları öldürsene, dedi. 

Bunun üzerine Resûlullah (s.a.): «Yâ Ümmü Süleym! Allah daha iyisini yapıp bizi onlara 

muhtaç bırakmadı!» karşılığını verdi. (Müsned, III, 286; Müslim, Cihad, 134) (Tercüme, XIX, 

183) 

Kadın İhtilam Olur mu? 

ثَ َنا َعْبُد اللَّهِ  -8 ثَ َنا أَبُو اْلُمِغريَِة قَالَ  ،َحدََّثِِن َأِب  ،َحدَّ ثَ َنا اأَلْوزَاِعىُّ قَالَ  :َحدَّ َحدََّثِِن ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب  :َحدَّ
َفَكاَنْت َتْدُخُل  ،َكاَنْت ُمَجاِورََة ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبىِّ صلى اهلل عليه وسلم :َعْن َجدَّتِِه أُمي ُسَلْيٍم قَاَلتْ  ،طَْلَحَة األَْنَصارِىُّ 

َها َفَدَخَل النَِّبىُّ صلى اهلل عليه وسل َأرَأَْيَت ِإَذا رََأِت اْلَمْرَأُة َأنَّ َزْوَجَها ُيَجاِمُعَها  !يَا َرُسوَل اللَّهِ  :فَ َقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيمٍ  ،مَعَلي ْ
 عليه َفَضْحِت النَِّساَء ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه صلى اهلل !َترَِبْت َيَداِك يَا ُأمَّ ُسَلْيمٍ  :فَ َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمةَ  ؟ِفى اْلَمَناِم أَتَ ْغَتِسلُ 
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َنا  ،ِإنَّ اللََّه ََّل َيْسَتِحى ِمَن اْلَحقِّ  :فَ َقاَلْت أُمُّ ُسَلْيمٍ  !وسلم ا َأْشَكَل َعَلي ْ َوِإنَّا ِإْن َنْسَأِل النَِّبىَّ صلى اهلل عليه وسلم َعمَّ
ٌر ِمْن َأْن َنُكوَن ِمْنُه َعَلى َعْمَياءَ  نَ َعْم يَا ُأمَّ  ،َبْل أَْنِت َترَِبْت َيَداكِ »  :فَ َقاَل النَِّبىُّ صلى اهلل عليه وسلم ألُمِّ َسَلَمةَ . َخي ْ

َها الْ  !ُسَلْيمٍ  فَ َقاَل النَِّبىُّ صلى اهلل  ؟َوَهْل لِْلَمْرَأِة َماءٌ  !يَا َرُسوَل اللَّهِ  :فَ َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمةَ . «ُغْسُل ِإَذا َوَجَدِت اْلَماَء َعَلي ْ
 .«ُهنَّ َشَقاِئُق الرَِّجاِل  ؟فَأَنَّى ُيْشِبُهَها َوَلُدَها»  :عليه وسلم

İshak b. Abdullah b. Ebu Talha, ninesi Ümmü Süleym’den bildiriyor: Ümmü Süleym, Allah 

Resûlü’nün (s.a.) eşi Ümmü Seleme’nin komşusu idi ve arasıra onun yanına giderdi. (Bir 

defasında) Resûlullah (s.a.) gelince Ümmü Süleym: “Ey Allah’ın Resûlü. Kadın rüyasında 

kocasıyla ilişkiye girdiğini görürse gusletmesi gerekir mi?” diye sordu. Ümmü Seleme: 

“Ellerin topraklansın, ey Ümmü Süleym! Resûlullah’ın (s.a.) yanında kadınları küçük 

düşürdün dedi. Ümmü Süleym: “Allah hakkın söylenmesinden haya etmez. Bizim için sorun 

olan bir meseleyi, Resûlullah’a (s.a.) sormamız o konudan habersiz kalmamızdan daha 

hayırlıdır” karşılığını verdi. Allah Resûlü (s.a.), Ümmü Seleme’ye: “Asıl senin ellerin 

topraklansın!” dedikten sonra, Ümmü Süleym’e: “Evet, ey Ümmü Süleym! Eğer ıslaklık 

görürse o kadına gusül gerekir” buyurdu. Ümmü Seleme: “Ey Allah’ın Resûlü! Kadından su 

gelir mi?” diye sorunca, Allah Resûlü (s.a.) Çocuğu kendisine başka nasıl benzeyecek? 

Kadınlar erkeklerin benzerleridir” buyurdu. [Sahih] (Müsned, VI, 377. Ayrıca bkz.: Buhârî, 

İlim, 50; Gusül, 22; Müslim, Hayız, 32) (Tercüme, II, 386) 

Yavaş Enceşe! 

ثَ َنا َحَسن   -9 ثَ َنا َعْبُد اللَِّه َحدََّثِِن َأِب َحدَّ ثَ َنا ُزَهي ْر  َعْن ُسَلْيَماَن الت َّْيِمىي َعْن أََنِس ْبِن  -يَ ْعِِن اْبَن ُموَسى  -َحدَّ قَاَل َحدَّ
ِنَساِء النَِّبىِّ صلى اهلل عليه وسلم َوُهنَّ َيُسوُق ِبِهنَّ َسوَّاٌق فَ َقاَل النَِّبىُّ صلى اهلل َعْن ُأمِّ ُسَلْيٍم أَن ََّها َكاَنْت َمَع َماِلٍك 

 .«ُرَوْيَدَك َسْوَقَك بِاْلَقَوارِيِر  !َأْى أَْنَجَشةُ »  :عليه وسلم
Enes b. Mâlik bildiriyor: Ümmü Süleym (r.anha) bir yolculukta Resûlullah’ın (s.a.) 

hanımlarıyla birlikteydi. Kadınların bindikleri develeri coşturan (Enceşe adında) biri de vardı. 

Bir ara Hz. Peygamber (s.a.) ona şöyle buyurdu: “En Enceşe! Cam şişeleri (kadınları) taşıyan 

develeri dikkatli sür!” [Sahih] (Müsned, VI, 376. Ayrıca bk. Nesâî, Kübrâ, 10364) (Tercüme, 

V, 358) 

Ümmü Süleym’e Sorun 

ثَ َنا َعْبُد اللَّهِ  -10 ثَ َنا َعْبُد الصََّمدِ  ،َحدََّثِِن َأِب  ،َحدَّ ثَ َنا ِهَشام   ،َحدَّ ِإنَّ زَْيَد ْبَن ثَاِبٍت  :َعْن ِعْكرَِمَة قَالَ  ،َعْن قَ َتاَدةَ  ،َحدَّ
َيُكوُن آِخَر  :فَ َقاَل زَْيدٌ  ،َتِحيُض بَ ْعَد الزِّيَارَِة ِفى يَ ْوِم النَّْحِر بَ ْعَد َما طَاَفْت بِاْلبَ ْيتِ َواْبَن َعبَّاٍس اْختَ َلَفا ِفى اْلَمْرَأِة 

ََّل نُ َتاِبُعَك يَا اْبَن َعبَّاٍس َوأَْنَت ُتَخاِلُف  :فَ َقاَل األَْنَصارُ . تَ ْنِفُر ِإْن َشاَءتْ  :َوقَاَل اْبُن َعبَّاسٍ . َعْهِدَها الطََّواُف بِاْلبَ ْيتِ 
فََأَمَرِنى َرُسوُل اللَِّه صلى  ،ِْحْضُت بَ ْعَد َما طُْفُت بِاْلبَ ْيِت يَ ْوَم النَّْحرِ  :فَ َقاَلتْ . فَاْسأَُلوا َصاِْحَبَتُكْم ُأمَّ ُسَلْيمٍ  :قَالَ . زَْيداً 

َفذُِكَر َذِلَك لِلنَِّبىِّ صلى اهلل . اْلَخْيَبُة َلِك ِإنَِّك َلَحاِبَستُ َنا :ُة فَ َقاَلْت َلَها َعاِئَشةُ َوَْحاَضْت َصِفيَّ  ،اهلل عليه وسلم َأْن أَْنِفرَ 
 .«ُمُروَها فَ ْلتَ ْنِفْر »  :عليه وسلم فَ َقالَ 

İkrime bildiriyor: İbn Abbâs ile Zeyd b. Sâbit, Kurban günü Kâbe’yi tavaf ettikten sonra hayız 

olan kadının durumunu tartışıyordu. Zeyd: “Son olarak Kâbe’yi tavaf etmeden dönüşe 

geçemez” deyince, İbn Abbas: “Kadın dilerse dönüşe geçebilir” karşılığını verdi. Orada 
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bulunan Ensar’dan bazıları: “Ey İbn Abbas! Bu konuda Zeyd’e muhalif olacaksan senin 

sözünü dinlemeyeceğiz” deyince, İbn Abbas: “O zaman bunu Ümmü Süleym’e sorun” 

karşılığını verdi. Konuyu Ümmü Süleym’e sorduklarında şöyle dedi: “Kurban gününde ben 

tavaf yaptıktan sonra hayız olduğumda Resûlullah (s.a.) dönüşe geçmemi söyledi. Safiyye de 

aynı duruma düşünce, Âişe ona: “Yazık sana! Bizi burada alıkoydun!” dedi. Ancak durumu 

Hz. Peygamber’e (s.a.) zikredilince: «Ona söyleyin, yola çıksın!» buyurdu.”[Sahih] (Müsned, 

VI, 431) (Tercüme, VIII, 672)  


